
 

1 

 

Приложение №6.1. 

Образци! 

 

ДОГОВОР (ПРОЕКТ) 

№ …………………………../……………………….2017 г. 

 

Днес, .............. 2017 г., в гр. София между: 

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК 000672343, ИН по ДДС BG000672343, със 

седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Драган Цанков” № 4, представлявано от 

Александър Велев – генерален директор и Ирена Мачева – икономически директор, 

наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

...................................................................................................., (наименование на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) със седалище и адрес на управление: 

....................................................................................................................................: 

ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ:………………….……, идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация) 

…………………………………….……., представлявано от 

..................................................................................................................., наричано по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, решение на УС на БНР от ............ по т. ......... от 

дневния ред и Решение № ............. на генералния директор на БНР, след провеждане на 

процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение 

№ ..................... г. на генералния директор на БНР,  

се сключи настоящият договор за следното: 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, съгласно поръчката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и срещу 

възнаграждение, да извършва национално представително маркетингово изследване на 

медийното потребление на радиоаудиторията на радиостанциите в Република България 

(наричано по-долу „Изследването “) и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ право на достъп до 

резултатите от Изследването чрез уеб базиран специализиран аналитичен софтуер 

(„Софтуерът“), както и правото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да използва тези резултати във връзка с 

предмета си на дейност, както е описано в този Договор. 

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя резултатите от Изследването съгласно Техническа 

спецификация и Техническо предложение – Приложения № 1 и № 2 към договора. 

Приложение № 2 включва методологията и параметрите на Изследването, въпросникът, по 

който се провежда същото, описание на специализирания аналитичен софтуер за достъп до 
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резултатите от Изследването и начина, по който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще получи достъп до 

софтуера. 

1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ качва резултатите от Изследването за всеки календарен месец от 

действието на договора в Софтуера в срок до 20-то число на следващия месец. 

1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ достъп и право на ползване на 

Софтуера за срок от минимум 6 месеца след датата на качване в софтуера на последните 

данни, получавани по силата на този договор. 

 

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2.1. Срещу изпълнение на услугата по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ………………. лв. (…………………………..) без 

ДДС или ……………………….. лв. (……………………) с включен ДДС, съгласно Ценово предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3 към договора. 

2.2. Възнаграждението се заплаща по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка на 

дванадесет равни месечни плащания, всяко в размер на ……………………. (…………………..) лева без 

ДДС или или ……………………….. лв. (……………………) с включен ДДС, дължими в срок от петнадесет 

работни дни след качването на събраните данни за всеки месец от провеждане на 

Изследването в Софтуера, удостоверено с двустранен протокол и прието без забележки от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че притежава всички права върху данните и 

резултатите от Изследването, както и правото да предоставя достъп до софтуера с 

резултатите от Изследването. 

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неизключително и 

непрехвърляемо право да ползва за своята дейност резултатите от Изследването чрез 

специализирания софтуер, описан в Приложение № 1.  

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предоставя анализи въз основа на резултатите от 

Изследването на свои клиенти – рекламодатели, както и да цитира резултатите от 

Изследването в прессъобщения, като посочва, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е източникът на данните. 

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обучи посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, да 

оказва необходимото съдействие (текуща поддръжка) за работа със Софтуера и да 

предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен наръчник за работа със същия. 

3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде профили за достъп до Софтуера на 

посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, в срок от един работен ден от получаване на списъка със 

същите. 

 

4. ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
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4.1. Страните се задължават да не разпространяват факти и обстоятелства относно 

другата страна, нейна интелектуална собственост или бизнес практики, станали им известни 

при или по повод изпълнението на задълженията им по настоящия договор. Такава 

информация може да бъде разпространяване само след писмено съгласие на другата страна 

или в изпълнение на законово задължение или разпореждане на компетентен държавен 

орган. Задължението за конфиденциалност по тази точка продължава и след прекратяването 

на този договор и при нарушаването му, виновната страна ще носи отговорност за 

причинените от нарушението щети. 

 

5. СРОК НА ДОГОВОРА 

5.1. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването си от двете страни и 

има действие до окончателното изпълнение на задълженията на страните по него. 

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя чрез Софтуера резултатите от Изследването за 

период от дванадесет месеца, считано от датата на подписване на договора. 

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ право на ползване на Софтуера за 

срок от най-малко 6 месеца след датата на качване в същия на последните данни, получавани 

по силата на този договор 

5.4. Действието на договора се прекратява с изтичането на срока по т. 5.3. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ 

6.1. Този договор не може да бъде изменян, освен по изключение – в изрично 

изброените в чл. 116 от Закона за обществените поръчки случаи. 

6.2. Действието на настоящия договор се прекратява: 

6.2.1. с изтичане на уговорения срок; 

6.2.2. предсрочно, по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора едностранно, без предизвестие и 

без да дължи обезщетения или компенсации на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в хода на изпълнението 

му настъпи някое от следните обстоятелства: 

6.3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати съществуването си като самостоятелен правен субект; 

6.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или спрямо него бъде открито 

производство по ликвидация; 

6.3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши изискването за конфиденциалност по този договор; 

6.3.4. налице е някое от основанията, посочени в чл. 118, ал.1 от ЗОП; 

6.3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма възможност да осигури финансиране за изпълнението на 

договора, поради обстоятелства, които не са му били известни към момента на откриване на 

процедурата, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки или 

обезщетения, а заплаща само дължимото възнаграждение за извършеното до момента на 

прекратяването изпълнение, прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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6.4. Извън изброените по-горе случаи, всяка от страните има право да развали 

договора при неизпълнение на някое от задълженията на другата страна, като ѝ даде 

подходящ срок да изпълни задълженията си, който не може да бъде по-кратък от 3 дни и по-

дълъг от две седмици. 

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законовата лихва при забава за плащане на дължимо 

възнаграждение по договора. 

6.6. При забава за качване в Софтуера на резултатите от Изследването за съответен 

месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 200 (двеста) лева за всеки ден, през 

който е в забава. 

6.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойката по предходната точка за всеки ден, през който 

Софтуерът не може да бъде използван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради технически причини. 

6.8. При доказани претенции на трети лица върху софтуера или резултатите от 

Изследването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата 

стойност на договора и се задължава да заплати за своя сметка исканите от третото лице 

обезщетения, без това да засяга имуществената сфера на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай, ако 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъде забранено да използва резултатите от Изследването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи връщане на всички получени възнаграждения съгласно договора. 

6.9. Независимо от заплатените неустойки, всяка от страните има право на 

обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи в резултат на неизпълнение на 

договорни задължения на другата страна. 

6.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихваща дължими неустойки по договора от 

следващи плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно договора. 

 

7. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

7.1. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за 

изпълнение на същия в размер на 5% (пет на сто) от общата стойност за изпълнение на 

поръчката без включен ДДС или ……………. (…………………….) лева, под формата на: 

7.1.1. безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или  

7.1.2. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

7.1.3. парична сума, внесена по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Банка: БНБ; 

IBAN: BG28 BNBG 9661 3100 1790 01,  

BIC: BNBGBGSD  

7.2. Гаранцията за изпълнение на договора се представя преди сключването на същия 

със срок на валидност най-малко от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока по т. 5.3. и 

обезпечава изпълнението на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор. 
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7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа от гаранцията за изпълнение на договора 

дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7.4. При разваляне на договора поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа изцяло гаранцията за изпълнение на договора. 

7.5. При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на договора от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в случай, че не е налице основание за пълно или частично 

усвояване на гаранцията, той освобождава внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за добро 

изпълнение (връща паричната сума, банковата гаранция или застраховката), в срок до 30 

(тридесет) дни след приключване на изпълнението на договора, включително извършване на 

дължимите плащания по същия. 

7.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който гаранцията за изпълнение 

е престояла при него (в случай че е под формата на парична сума)  

7.7. Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на гаранцията за 

изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите на подновяване, гаранцията трябва да 

бъде непрекъснато валидна за целия срок по т. 7.2. 

7.8. В случай, че в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между 

страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за 

решаване пред съд, гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след 

приключването на спора.  

7.9. Частичното или пълно усвояване на гаранцията за изпълнение на договора, не 

лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси обезщетение за претърпени вреди по общия ред. 

 

8. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

8.1. Страните не носят отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение на свое 

задължение, в резултат на настъпило непреодолима сила, в това число и за причинените от 

това неизпълнение вреди. 

8.2. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден 

характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: 

природни бедствия, стачки, локаут, безредици, война, революция, терористичен акт или 

разпоредби на органи на държавната власт и управление. 

8.3. Предходната точка не се прилага когато страната, която се позовава на 

непреодолима сила, е в забава. 

8.4. Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на 

неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то би 

могло да бъде преодоляно. 

8.5. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от форсмажорно 

събитие, е длъжна в срок от 3 (три) дни писмено да уведоми другата страна за настъпването, 

съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. Тя е длъжна в 
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седемдневен срок от отпадане на непреодолимата сила да представи и сертификат за 

форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата. 

8.6. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима 

сила, не може да се позовава на непредвидени обстоятелства, ако не е изпълнила 

задължението си по предходната алинея. 

 

9. СПОРОВЕ 

9.1. Възникналите по време на действието на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в 

писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.  

9.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, 

породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от 

или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване 

ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от 

компетентния съд по реда на ГПК. 

 

10. СЪОБЩЕНИЯ 

10.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма на посочените по-долу адреси по един от 

следните начини: лично срещу подпис, с писмо с известие за доставяне, по куриер, по 

телефакс или електронна поща или друго техническо средство, което изключва възможността 

за неточно възпроизвеждане на изявлението. 

10.2. За дата на съобщението се смята: 

10.2.1. Датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

10.2.2. Датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по 

пощата; 

10.2.3. Датата на получаването  – при изпращане по e-mail. 

10.3. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с 

настоящия договор се смятат: 

10.3.1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Драган Цанков” № 4, Българско национално 

радио  

Лице/лица за контакти:…………………………………………………………..  

тел: …………………………… 

факс: …………………………… 

ел.адрес: …………………………… 

10.3.2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция:………………………………………………………. 
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Лице/лица за контакти: ……………………………….. 

тел: …………………………….. 

факс: …………………………… 

ел.адрес: ………………………..  

10.4. При промяна на посочените в т. 10.3. данни, съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в седемдневен срок от промяната, в противен случай всички уведомления и 

писма изпратени на посочения в договора адрес се считат за редовно получени и при 

неизпълнение в срок на някое от задълженията си, страната не може да се позовава на 

смяната на адрес или други данни за контакт. 

 

11. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

(приложимо само в случаите, в които избрания за изпълнител участник е посочил, че 

ще ползва подизпълнители)  

11.1. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата. 

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, който не отговаря на 

условията по т. 11.1. 

11.3. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да 

бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.4. Разплащанията по т. 11.3 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 

предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

11.5. Към искането по т. 11.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т. 11.3, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на приключване на спора и отстраняване на причината за 

отказа. 

11.7. Независимо от използването на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ отговорността за 

изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

12. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

12.1. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилага действащото българско 

законодателство. 

12.2. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка 

страна. 
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Приложения: 

1. Техническа спецификация; 

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

 

 

Александър Велев        ………………………. 

Генерален директор      ………………… 

 

 

 

Ирена Мачева 

Икономически директор 

 

 

 

 

Съгласували за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Мартин Минков – програмен директор:………………………………………………. 

 

юрисконсулт:…………………………………………………………………………………………… 

 

 


